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Oplegnotitie bij de notitie 

   

Herontwerp van het sociaal domein: 

de uitwerking op hoofdlijnen 

versie Leiderdorp 
 

 

 

 

Aanleiding 

 

De notitie Herontwerp sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen is samen met de Leidse 

regiogemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiden) opgesteld. De uitwerking op 

hoofdlijnen van het herontwerp bevat richtinggevende kaders die de gemeenteraden aan de 

colleges meegeven ten behoeve van de nadere voorbereidingen van de drie decentralisaties. Het is 

een lijvige notitie die uitvoerig op een aantal zaken van het herontwerp van het sociaal domein in 

gaat. Om die reden hebben wij ervoor gekozen de kern van de notitie samen te vatten in deze 

oplegnotitie. Voor uitgebreidere informatie (achtergrond, onderbouwing, et cetera) verwijzen wij u 

naar de notitie Herontwerp sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen. Op diverse plekken in deze 

notitie treft u hiertoe verwijzingen naar de relevante hoofdstukken of paragrafen, te herkennen aan 

de rode kaders. 

 

Inleiding 

De gemeenten krijgen er door de drie decentralisaties (3D) – de invoering van de Participatiewet,   

delen van de AWBZ die naar de Wmo gaan, en de decentralisatie van de Jeugdzorg – in 2015 veel 

nieuwe taken bij. Dit gaat gepaard met substantiële bezuinigingen. De opgave is (financieel en 

inhoudelijk) alleen mogelijk door een herontwerp van en innovatie binnen het sociale domein. In de 

notitie Toekomst van het sociaal domein (raad 23 november 2013) is dit reeds vastgesteld en 

vastgelegd.  

 

In de maatschappelijke structuurvisie (MSV) – ter besluitvorming in de raad van 3 februari 2014 – is 

al een aantal richtinggevende uitspraken opgenomen over sturen en opdrachtgeverschap. Deze zijn 

één op één overgenomen in de notitie Herontwerp sociaal domein. Bij de totstandkoming van de 

notitie zijn cliënten(vertegenwoordigers), adviesraden, professionals, vrijwilligersorganisaties en 

instellingen betrokken en is rekening gehouden met conceptstukken en eerdere besluiten. 

Zie bijlage 2, p. 54   

 

Naast de algemenere hoofdstukken – sturing, toegang en opdrachtgeverschap – focust de notitie 

Herontwerp sociaal domein zich vooral op de transities Werk en Wmo. De voorbereidingen op het 

terrein van Jeugd verlopen voornamelijk op het niveau van Holland Rijnland en kennen een separaat, 

maar parallel besluitvormingstraject. Belangrijke onderdelen op het terrein van Jeugd zijn 

volledigheidshalve in de notitie beschreven en zullen in het kader van de integraliteit in dezelfde 

raadsvergadering als de notitie ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. In de notitie 

Herontwerp sociaal domein worden de uitgangspunten en  randvoorwaarden, inclusief de 

achterliggende overwegingen, nader toegelicht. U vindt deze uitgangspunten en randvoorwaarden 

ook terug in het raadsvoorstel.  
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Doel 

Met het herontwerp van het sociaal domein willen we het volgende bereiken: 

• een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie gebruik 

maken van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun (sociale) netwerk, meer 

zorgen dát in plaats van zorgen voor; 

• de toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen; 

• de ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken; 

• de ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen teneinde 

versnippering en overlap in aanbod weg te halen, en meer aan te sluiten bij de inwoner; 

• innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen; 

• een andere meer doel- en resultaatgerichte manier van sturen door de gemeente.   

 

De gemeenschappelijke noemer van de inhoudelijke opgave van alle decentralisaties is het meer 

uitgaan van de eigen regie en de eigen mogelijkheden van individuele inwoners en groepen van 

inwoners. Voorts gaat het om het bewerkstelligen van een omslag in denken bij cliënten, 

professionals, instellingen en gemeenten (vraaggericht werken), en natuurlijk ook een omslag in 

doen, namelijk een meer integrale blik bij de toegang, het werken volgens de methodiek van 1 

cliënt, 1 plan, 1 regisseur. Veranderen en de noodzaak tot innoveren zullen de komende jaren rode 

draden in het sociaal domein zijn. De gemeente is hierbij een van de actoren in de 

netwerksamenleving. Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om maatschappelijke 

doelen te bereiken.  

In hoofdstuk 1 vindt u een (mogelijke) ideaalschets van het sociaal domein anno 2020 (vanaf p. 8) 

 

Sturingsfilosofie en –modellen voor 3 decentralisaties (H2) 

We willen in de toekomst meer dan nu inwoners, instellingen en ondernemers de ruimte bieden om 

een eigen bijdrage, zowel qua kennis als capaciteiten, te leveren aan de maatschappelijke opgaven. 

De gemeente is dan één van de partijen in een dynamisch maatschappelijk krachtenveld. Zij 

regisseert, faciliteert, reguleert, laat los, werkt samen en innoveert en gaat vraag- en doelgericht om 

met gemeentelijke middelen en faciliteiten.  

Zie p. 13 notitie en maatschappelijke structuurvisie (MSV) Leiderdorp  

 

De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking van het 

regisseursmodel. Dit model houdt in dat in eerste instantie de gemeente de regisseur is. We staan 

aan de vooravond van grote veranderingen op het sociaal domein, waarbij de gemeente haar 

verantwoordelijkheid wil nemen bij het in gang zetten van de benodigde veranderingen. De regie en 

verantwoordelijkheden zullen op termijn echter zoveel mogelijk worden overgedragen aan de 

professionals. De instrumenten die dit proces kunnen ondersteunen (o.a. zelfredzaamheidsmatrix, 

maatschappelijke kosten-baten analyses) zullen de komende tijd landelijk verder worden 

doorontwikkeld. Bij het jeugd- en gezinsteam wordt regionaal al een start  gemaakt met een vorm 

van regie op afstand, door te werken met een virtueel budget voor specialistische jeugdzorg die door 

de gemeenten gezamenlijk wordt ingekocht. Op basis van de geformuleerde randvoorwaarden 

zullen de stappen naar regie op afstand worden geformuleerd en gerealiseerd. 

§ 2.2.2 en § 2.3 vanaf p. 15 

 

Toegang (H3) 

Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop inwoners met een 

ondersteuningsvraag zich melden of worden gemeld. Toegang is de deur naar het antwoord op de 
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(hulp)vraag: er vindt vraagverheldering plaats, er wordt informatie en advies gegeven, indien nodig 

een arrangement samengesteld, en in voorkomende gevallen korte ondersteuning geboden.  

 

Hoofdlijnen toegang 

• de inwoner staat centraal bij het vormgeven van de toegang; 

• de natuurlijke weg van de inwoner met een vraag is leidend; 

• er zijn meerdere vindplaatsen en toegangsmogelijkheden; 

• we organiseren de toegang zoveel mogelijk in samenhang; 

• waar mogelijk en wenselijk werken toegangspoorten geïntegreerd; 

• we richten de toegang zo efficiënt en effectief mogelijk in; 

• we werken digitaal waar het kan, aanvullend op de fysieke toegangspoort; 

• onafhankelijk van de gekozen ingang hanteren we overal een eenduidige werkwijze; 

• we nemen afscheid van de huidige manier van indiceren en gaan werken met 

arrangementen en maatwerk; 

• we kijken met een brede integrale blik naar de persoon (en zijn gezin); 

• we gebruiken de methodiek van vraagverheldering en de werkwijze van 1 gezin/cliënt, 1 

plan, 1 regisseur; 

• we stimuleren de eigen regie van de inwoner en diens sociale netwerk; 

• de focus is oplossings- en vraaggericht. 

 

Hoofdlijnen gebiedsgebonden werken 

• gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren; 

• elke inwoner kan terecht bij een gebiedsgebonden team; 

• inrichting vanuit de natuurlijke weg die de inwoner volgt; 

• verfijning per decentralisatie, per gemeente en per team; 

• samenstelling teams geschiedt op basis van een gebiedsanalyse; 

• minder vaak voorkomende expertise wordt als dat nodig is ‘ingevlogen’; 

• korte lijnen van de lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1
ste

 lijnondersteuning en de 

huisartsen. 

 

Verfijning toegang per decentralisatie 

Jeugd 

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) blijven – naast het onderwijs en de huisartsen – de eerste 

toegangspoort voor vragen Jeugdzorg (semi-generalisten). In Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) wordt, 

als onderdeel van de CJG’s, de toegangstaak neergelegd voor de zwaardere jeugdzorg (semi-

specialisten, ambulante hulpverleners; gebruikmaking methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). 

 

Zorg en Welzijn 

Inwoners kunnen met ondersteuningsvragen zo dicht mogelijk in hun leefomgeving terecht bij een 

generalist van het sociaal gebiedsgebonden team (SGT). De grootte van de gemeente en de omvang 

en concentratie van de problematiek zijn bepalend voor aantal, inrichting en samenstelling van de 

SGT’s. Inhoudelijk zal verbinding worden gelegd met het domein werk om participatie in de 

wijk/buurt/gebied te bevorderen. 

 

Werk 

Het Werkplein blijft de natuurlijke toegangspoort voor inwoners met ondersteuningsvragen op het 

terrein van werk & inkomen. Het dicht bij huis bieden van ondersteuning gebeurt via de digitale weg 

bij uitkeringsvragen.  
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Een nadere toelichting is te vinden in § 3.2 vanaf p.20 

 

Opdrachtgeven (H4) 

Belangrijk uitgangspunt bij het opdrachtgeverschap is dat het primaat hoort te liggen bij de inhoud, 

i.c. bij het soort vraagstuk, de inhoudelijke doelen die we willen bereiken en de situationele 

omstandigheden. Die zijn bepalend voor de vorm die we kiezen om het oplossen van het vraagstuk 

te vertalen in een opdracht, deze bij derden te beleggen en hierover afspraken te maken. We volgen 

hiermee de handreiking Vorm volgt inhoud van de werkgroep opdrachtgeverschap 3D Holland 

Rijnland. 

 

Belangrijk bij het verlenen van opdrachten is dat de uitvraag integraal geformuleerd wordt aan de 

hand van de nieuwe visie, waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie. De 

opdrachten zullen op verschillende niveaus plaatsvinden. Afhankelijk van de opdracht kan deze 

lokaal (denk aan welzijnsvoorzieningen), subregionaal (inkoop maatwerkvoorzieningen) of regionaal 

(specialistische ondersteuning) worden ingevuld. Er zal minder gestuurd worden op productie en 

aanbod, en meer op doelen en resultaten. De instrumenten hiervoor zullen in de komende tijd 

verder worden ontwikkeld. 

 

In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te contracteren 

partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot competitie om de 

opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande partijen en/of een 

verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. Wij zullen in het 

veranderende veld het vormen van consortiums niet stimuleren. We willen voorkomen dat de 

komende veranderingen leiden tot het vormen van grote en logge organisaties. Voorts moet er 

voldoende aandacht en ruimte zijn voor het contracteren van kleine, innovatieve partijen. 

De voor- en nadelen van consortiums staan beschreven in het overzicht op p. 29 

  

Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3 decentralisaties kenmerkt zich 

door: 

-  een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met partijen.  

-  (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te maken van 

de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen dat de gemeente in 

overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan bepaalde criteria, waarna in een 

onderhandelingsproces de gemeente en partijen de voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen.   

-  de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract met het 

veld te sluiten. Dit past in de visie van in de gemeente zichzelf als een gelijkwaardige partner in 

een netwerk ziet (MSV Leiderdorp)  

-  zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een aanbesteding; 

-  het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo naar de 

nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed te kunnen 

monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

 

Daarnaast zal nauwe samenwerking tussen de gemeente en de andere opdrachtgevers in het sociaal 

domein (Zorgverzekeraars, UWV) belangrijk zijn om vormen van substitutie en tegengestelde 

prikkels te voorkomen. 

 

 

In hoofdstuk 5 worden per afzonderlijke decentralisatie specifieke uitgangspunten geformuleerd.   

 

Werk (H5A) 
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De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar zo regulier mogelijk 

werk toe te leiden. Net als in de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) krijgen gemeenten in de 

Participatiewet de opdracht om mensen met bijstand (en een aantal andere groepen) te 

ondersteunen bij arbeidsinschakeling. De inhoud van de ondersteuning is afhankelijk van de 

doelgroep waarop deze is gericht. De basis is maatwerk, waarbij de beschikbare middelen een 

belangrijke beperking zijn. De doelgroep van de Participatiewet is diverser en omvangrijker dan die 

van de WWB. Door de instroom van mensen die voorheen konden kiezen voor de Wsw en het 

afsluiten van de Wajong voor mensen met arbeidsmogelijkheden neemt het aandeel personen met 

grote afstand tot de arbeidsmarkt in vergelijking met de WWB toe. Omdat de beschikbare middelen 

voor re-integratie afnemen, zullen er scherpe keuzen gemaakt moeten worden, die gevolgen hebben 

voor de groepen die niet de primaire focus krijgen. 

In tabel 5.1 op p. 34-35 staat een overzicht van de in te zetten instrumenten per doelgroep 

 

Daarnaast krijgen de arbeidsmarktregio’s een centrale rol bij de uitvoering van de Participatiewet. Er 

worden regionale werkbedrijven ontwikkeld om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden 

naar werk en de zogenaamde garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord in te vullen.  

 

Bij de nadere uitwerking: 

• verkennen we in samenwerking met organisaties de mogelijkheden van nieuwe vormen van 

participatie in en ten behoeve van de wijk; 

• gaan we experimenteren met de verbinding tussen beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding, zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau; 

• verkennen we de mogelijkheden van een social firm. Een social firm is een onderneming met 

primair een maatschappelijk doel en gezonde financiën als voorwaarde; 

• bieden we beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet-

uitkeringsgerechtigden die door wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben, 

andere niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een uitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet (ANW). 

De gevolgen van de Participatiewet voor Wajongers staat nader beschreven op p. 37 

 

Wmo (H5B) 

Bij de Wmo worden we verantwoordelijk voor extramurale individuele begeleiding, extramurale 

groepsbegeleiding (inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen, kortdurend verblijf en een lokale 

(financiële) tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien krijgen we voor 

Hulp bij het Huishouden per 2015 nog slechts 60% van het bestaande budget en moeten de 

bestaande welzijnsinfrastructuur en het welzijnsaanbod worden aangepast aan alle veranderingen in 

het sociale domein. 

 

De nieuwe welzijnsbasis van de Wmo moet de omslag in denken en doen ondersteunen en 

bevorderen. Het domein Wmo is hét netwerk en de buurt, van waaruit burgerinitiatieven en 

vrijwillige en informele ondersteuning elkaar ontmoeten en tegemoet komen. Bovendien is in 

welzijn een groot deel van de preventie belegd, die voorkomt dat mensen duurdere vormen van 

ondersteuning nodig hebben. 

 

Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader van 

de Wmo gaan we: 

• zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen, omdat binnen de algemene voorzieningen 

gemeenten meer ruimte hebben de ondersteuning aan haar burgers in samenspraak vorm 

te geven; 
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• de bestaande producten op het terrein van de Wmo die overkomen uit de AWBZ op laten 

gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

• individuele maatwerkvoorzieningen, die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden;   

• meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura; 

• bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

 

Om de ondersteuning in het kader van de Wmo zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders te 

realiseren, gaan we onder meer een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar 

mogelijk het versoberen van de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen, een 

fundamentele inhoudelijke herbezinning op bepaalde vormen van ondersteuning entameren (voor 

wat betreft doel, doelgroep en prioriteiten) en kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar 

schuiven van bepaalde vormen van ondersteuning. Daarnaast kiezen we, waar inkoop aan de orde is, 

voor een (sub)regionale aanbesteding om als gemeenten financiële schaalvoordelen te behalen. 

 

We willen de in de komende jaren de dagbesteding waar mogelijk directer bij cliënten organiseren. 

Waar mogelijk draagt de dagbesteding ook bij aan de (sociale) opgave van de wijk. Omdat mensen 

over het algemeen langer thuis blijven wonen dan enkele jaren geleden zullen intramurale 

woonvormen worden afgebouwd. De vraag naar goedkopere woningen zal daardoor toenemen. De 

gemeente anticipeert op de extramuralisering door afspraken te maken met corporaties en 

zorgverzekeraars en levensloopbestendig bouwen te stimuleren. Wonen, opvang en begeleiding 

voor de doelgroep van het Regionaal Kompas worden zoveel mogelijk in de directe omgeving 

georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. Hierbij gaat het om het bieden van 

onderdak en begeleiding van personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving.  

Een uitwerking t.a.v. onder meer vervoer, wonen, opvang en begeleiding is te vinden vanaf p. 43 

 

Jeugdwet (H5C) 

De transitie jeugdzorg maakt onderdeel uit van het herontwerp van het sociaal domein. Deze 

transitie volgt een parallel, maar separaat traject omdat jeugd in regionaal verband wordt opgepakt. 

De reden hiervoor is dat regionale samenwerking op onderdelen van de Jeugdwet verplicht wordt 

gesteld. Ook kent het domein jeugd van oudsher een intensieve regionale samenwerking op het 

gebied van het preventieve jeugdbeleid (o.a. Centrum voor jeugd en gezin, jeugdgezondheidzorg et 

cetera). Het preventieve jeugdbeleid is een van de onderwerpen die in relatie staat tot de 

decentralisatie van het sociaal domein. Preventief jeugdbeleid is belangrijk om problemen als 

verwaarlozing, mishandeling en misbruik te voorkomen en instroom in de jeugdhulp te beperken. 

Door risico's bij kinderen en jeugdigen vroeg te signaleren, kunnen hulpverleners snel ingrijpen bij 

beginnende problemen. Het hebben en behouden van goede basisvoorzieningen is ook een van de 

uitgangspunten van het lokale jeugdbeleid. 

 

De regionale visie Iedereen doet mee op het terrein van Jeugd is in alle gemeenten in de regio 

Holland Rijnland vastgesteld en vormt het startpunt van ons beleid. Hiernaast heeft het regionale 

Beleidsplan jeugd Hart voor de jeugd bijgedragen aan de totstandkoming van deze notitie. Om 

herhaling te voorkomen verwijzen wij voor de uitgangspunten op het gebied  van het domein jeugd 

naar het beleidsplan Hart voor de jeugd, dat gelijktijdig met de notitie Herontwerp van het sociaal 

domein ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. 

De 6 pijlers van het toekomstmodel jeugd staan kort beschreven vanaf p. 46 
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Financiën (H6) 

In de eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit Kabinet 

sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het traject in de 

voorgenomen plannen aanbrengt (zoals recent het schrappen van de overkomst van de persoonlijke 

verzorging), zijn de overzichten die in eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein stonden 

achterhaald. Bij gebrek aan duidelijkheid vanuit het Rijk kunnen we op dit moment geen 

geactualiseerd beeld geven. Zodra er meer duidelijkheid over de budgetten is, worden de raden 

vanzelfsprekend direct nader geïnformeerd. 

 

Naast de zorg over de onduidelijkheid over de budgetten één jaar voor de beoogde invoering, 

hebben we ook grote zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet 

limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 15% bij de begeleiding; 

• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget wordt overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en gehandicapten, die 

in de plannen met 40% minder budget wordt overgeheveld. Op basis van het herfstakkoord 

bedraagt de korting inmiddels circa 80%; en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie en voor de Wsw), terwijl de 

wet gepaard gaat met een substantiële uitbreiding van de doelgroep. Daarnaast is de hoogte 

van het Inkomensdeelbudget nog ongewis. Dit budget wordt vanaf 2015 via een gewijzigde 

verdeelsystematiek bepaald. 

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten 

die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raden niettemin om nu een besluit te nemen 

over de voorliggende notitie en de daarin benoemde inhoudelijke richtingen. Teneinde op tijd 

gereed te zijn voor de nieuwe taken moeten we in het eerste kwartaal van 2014 immers reeds de 

nodige voorbereidingen opstarten (onder meer verordeningen, inkoop, toegang). Ruimte voor 

uitstel is er, gezien de te voeren procedures en de daarmee samenhangende tijdsinvestering, feitelijk 

niet. 

Mogelijkheden om te voldoen aan de financiële opgave staan genoemd vanaf p. 49 
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Spoorboekje 

Product Toelichting Planning 

Jeugd De Jeugdwet wordt behandeld in de Eerste Kamer 28 januari-19 februari 2014 

3D Herontwerp Vaststelling notitie Herontwerp van het sociaal domein Raad 10 maart 2014 

Jeugd Vaststelling nota Hart voor de jeugd Raad 10 maart 2014 

Participatiewet Behandeling Invoeringswet Participatiewet in Tweede Kamer Vroege voorjaar 2014 

Participatiewet Keuzes over inzet budget op de voorzieningen/instrumenten en doelgroepen College en raad mei/juni 2014 

3D financiën Meicirculaire: inzicht in hoogte budgetten Mei/juni 2014 

Wmo Aanvullingen/wijzigingen op Wmo beleidsnota 2013-2016 

1
e
 deel   

2
e
 deel 

Raad 2
e
 kwartaal 2014 en Raad 3

e
 

kwartaal 2014 

Participatiewet Quotumwet (in kader realisatie garantiebanen) Voor zomerreces 2014 

Participatiewet AMvB Vorm en functie Werkbedrijf Juli 2014 

3D verordeningen Diverse verordeningen op gebied van Wmo, jeugd en werk. De werkgroep 

verordeningen gaat hiermee in het voorjaar 2014 aan de slag 

Raad 3
e
 en 4

e
 kwartaal 2014 

Jeugd Vaststelling uitvoeringsplan jeugd, op basis van de verdere ontwikkelingen en 

de uitkomsten uit de proeftuin. Ter kennisname aan de raad 

College oktober 2014 

Wmo Beleidsregels en besluit College november 2014 

Participatiewet Beleidskeuzes en uitvoering overkomst Wajong November 2014 

Participatiewet Beleidsregels College december 2014 

 


